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Een terugblik op het leven en werk van Pater Paul Janssen 
 
Zoals u als ‘vriend van Bhakti Luhur’ vernam, overleed pater 

Paul Janssen op 20 april jongstleden op Java. In deze 

nieuwsbrief een beknopte terugblik op zijn langdurige leven 
en omvangrijke werk, waarbij wij als stichtingsbestuur ons 

realiseren dat dit vrijwel nauwelijks in slechts enkele regels 
samen te vatten is. 

 

Prof. Dr. Paulus Hendrikus Janssen werd op 29 januari 1922 in Venlo 
geboren. Op 20 september 1940 trad hij toe tot de paters Lazaristen 

in Panningen. Hier ontving hij op 13 juli 1947 de priesterwijding, 
waarna hij als missionaris uitgezonden werd naar China. Halsoverkop 

moest hij het land enkele maanden later weer verlaten om niet het 

slachtoffer te worden van de Culturele Revolutie die daar toen onder 
leiding van de communistische leider Mao Zedong plaatsvond. Hij 

vertrok naar de Filipijnen, waar hij theologie, sociologie en 

psychologie studeerde en in 1951 promoveerde tot doctor. Vervolgens werd hij naar Java 
(Indonesië) gestuurd. Op het platteland aldaar maakte hij kennis met de verwaarloosde 

gehandicapten, voor wie, zo constateerde hij, in Indonesië niets werd gedaan. Hij verzamelde de 
meest ernstige gevallen uit zijn regio en regelde een onderkomen voor hen.  

 

Enthousiaste lokale vrijwilligers richtten in 1959 samen met pater Janssen de stichting Bhakti 
Luhur (vertaald: ‘toegewijde dienst’) op. Sindsdien breidde deze stichting zich steeds verder uit. 

Momenteel worden meer dan tweeduizend arme en gehandicapte kinderen en volwassen in meer 
dan honderd huizen (wisma’s) verzorgd. Tevens heeft pater Janssen ook het project van CBR 

(Community Based Rehabilitation) opgezet waarmee arme en gehandicapte kinderen, hun ouders 

en de gemeenschap waarin ze leven in hun thuissituatie geholpen worden door sociaal werkers 
van Bhakti Luhur. Tegenwoordig is er ook aandacht voor opvang van ouderen. Alle medewerkers 

(afkomstig uit de hele Indonesische archipel) in de wisma’s en de rehabilitatiecentra zijn en 

worden bij Bhakti Luhur zelf opgeleid.  
 

In 2006 werd pater Janssen door de president van Indonesië onderscheiden voor zijn vele werk. 
Na zijn overlijden riep Indonesië hem uit tot humanitair held. Als eerbewijs hiervoor was bij zijn 

uitvaart op maandag 24 april op het terrein van Bhakti Luhur in Malang de kist bedekt met de 

Indonesische vlag. Op de route van de kapel naar zijn laatste rustplaats was een baldakijn 
aangebracht en stonden honderden (oud-)bewoners en hulpverleners langs de weg om hem de 

laatste eer te bewijzen. Zusters van de door hem opgerichte congregatie begeleidden de kist. De 
uitvaart werd geleid door de bisschop van Surabaya.  

Ter nagedachtenis aan hem in Nederland werd op 21 mei in de kapel van het Missiehuis van de 

paters Lazaristen in Panningen een drukbezochte herdenkingsdienst gehouden.  
Het was de vurige wens van pater Jansen dat u ook na zijn overlijden zijn levenswerk blijft 

steunen. Wij hopen dat u zijn levenswerk wilt blijven steunen.  

NIEUWSBRIEF voor de 

vrienden van Bhakti Luhur 

 

 



Mijn naam is Sarina Rante Saluvan, ik ben  van het dorp Lempo 

bij de stad Rantaipao in het distrikt Tanah Toraja, Zuid Celebes. 
Ik ben gehandicapt geboren, ik heb geen onderbenen en geen 

onderarmen Mijn vader en mijn moeder verzorgden mij vol 
begrip zo goed als ze konden.  Mijn familie accepteert mijn 

handicaps. Maar de mensen in de omgeving van ons dorp en 

mijn school konden mijn handicap niet accepteren, ik werd vaak 
uitgescholden en er werden grappen over mij gemaakt. Dit 

voelde heel naar. 

Omdat mijn ouders arm zijn op Celebes, werkt mijn moeder in 
Maleisië, ze kan daarom moeilijk voor mij zorgen. Toen ze 

hoorde van Bhakti Luhur heeft ze daar gevraagd of zij voor mij 
konden zorgen. 

Ik ben nu gelukkig in Bhakti Luhur, ik krijg hier liefde, aandacht 

en een opleiding van mijn verzorgsters. Bij Bhakti Luhur 
accepteert iedereen mij zoals ik ben. Hier kan ik echt mezelf zijn 

en word ik niet uitgescholden. In Bhakti Luhur ben ik ook in 
contact gekomen met Pater Paul Janssen. Hij was heel aardig. Hij heeft me ook geleerd altijd 

naar het positieve te kijken. “ Kijk en zoek naar wat je wel kunt en maak je dat eigen” Dat 

was wat hij vaker tegen mij zei. Ik herinner me zijn advies nu nog altijd ook al is hij helaas 
overleden. 

In Bhakti Luhur heb ik de lagere en middelbare school gevolgd. Daarna ben ik gaan werken in de 

batikstudio van Bhakti Luhur. Ik maak de patroon tekeningen op de batikdoeken die dan door 
andere medewerkers geschilderd worden. Sinds ik een patroon teken ben ik ook gaan leren 

schilderen. Meestal schilder ik in de middag, omdat ik in de ochtend werk  bij de batikstudio. 
In het begin had ik moeite met het maken van schilderijen, vooral om schetsen te maken en 

kleur te mengen. Maar mijn schilderleraar was erg geduldig met mij. Door zijn manier van 

begeleiden kreeg ik de gelegenheid om iets nieuws te scheppen. Ik leerde veel van de fouten die 
ik maakte tijdens het schilderen. Op het laats was ik ook  niet meer bang om een fout te maken. 

Als ik nu een fout maak, weet ik hoe ik die kan verbeteren. Het schilderen geeft me heel veel 
voldoening en geeft mij de mogelijkheid zelf iets te kunnen maken. 

In het begin voelde ik me minderwaardig en verlegen vooral 

als ik veel mensen ontmoette. Mijn grootste uitdaging als ik 
met schilderen bezig ben is mijn verlegenheid, vooral als er 

veel mensen kijken hoe ik schilder.   Maar mede dank zij de 
steun die ik ontving van mijn schilderleraar dhr. Sadikin, 

pater Janssen en de verzorgers van Bhakti Luhur begint mijn 

minderwaardigheidsgevoel te verdwijnen.  Ik voel nu steeds 
meer dat ik het kan!  

Ik wil in de toekomst een mondschilder worden die lid is van 

de AMFPA. (Assosiation Mouth and Foot Paint Artist), zoals 
meneer Sadikin, mijn schilderleraar. Tot nu toe (sinds 

2011), heb ik reeds 30 schilderijen verkocht. Op dit moment 
bereid ik schilderijen voor om te laten verzenden naar 

AMFPA, om me te laten registreren als een ‘Student 

Member’, die gecentreed is in Zwitserland. 

 

Uw steun en hulp blijft heel hard 
nodig. 

 
Steun het werk van Bhakti Luhur en help zo 

mee de hulp en zorg voor deze  de arme 
en/of gehandicapte kinderen voort te 
kunnen zetten. 

 
Uw donatie kunt u doen op een van hiernaast 
staande bankrekening nummers 
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